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الحدث

«صاروخ من فوق البحر» يضرب فــ
غارة إسرائيلية جديدة تستهدف الجيش
السوري .وفي حال صدقت وسائل اإلعالم
العبرية والغربية التي تناقلت الخبر ،تكون
الرابعة أو الخامسة منذ
غارة أول من أمس هي ُ ِّ َ
بداية العام الجاري .غارة نفذت من مكان بعيد
فوق البحر ،تقول إسرائيل إنها تمنع نقل أسلحة
«كاسرة للتوازن» إلى حزب الله
الالذقية ــ األخبار
ل �ي��ل أم � ��س ،أك � ��دت م� �ص ��ادر ف ��ي ال�ب�ي��ت
األب � �ي� ��ض ف� ��ي واش� �ن� �ط ��ن ل� �ق� �ن ��اة «س ��ي
أن أن» أن ط��ائ��رات إس��رائ�ي�ل�ي��ة أغ��ارت
على منطقة الالذقية السورية أول من
أم ��س ،م�س�ت�ه��دف��ة ق��اع��دة ف�ي�ه��ا أن�ظ�م��ة
ص��واري��خ «ك��ان��ت إس��رائ �ي��ل ت�خ�ش��ى أن
ينقلها النظام السوري إلى حزب الله».
ط��وال ي��وم أم��س ،كانت وسائل اإلع�لام
اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ت �ن �ش��ر ال �خ �ب��ر ،م�ت�ح��دث��ة
حينًا عن مخزن لصواريخ «ياخونت»
امل �ت �ط ��ورة امل� �ض ��ادة ل �ل �ق �ط��ع ال �ب �ح��ري��ة،
وط� � � � ��ورًا ع � ��ن ص� � ��واري� � ��خ أرض ـ� �ـ� �ـ ج��و
استراتيجية .في سوريا ،وتحديدًا في
ال�لاذق �ي��ة ،وق��ع ان�ف�ج��ار ض�خ��م أول من
أمس .قرابة الرابعة من بعد الظهر ،دوى
ال �ص��وت ال ��ذي ق�ل�م��ا س�م��ع أه��ل امل��دي�ن��ة

ً
وم�ح�ي�ط�ه��ا م�ث�ي�لا ل ��ه .امل��دي �ن��ة م�ح��اط��ة
بقواعد عسكرية ،وفيها عدد ضخم من
العسكريني وعائالتهم .سريعًا ،جرى
ال� �ت ��داول ب ��رواي ��ة ت �ت �ح� ّ�دث ع��ن ان�ف�ج��ار
ص� ��اروخ داخ ��ل م �خ��زن ص ��واري ��خ ،وأن
ّ
االنفجار ولد انفجارًا أكبر ُس ِمع صداه
ف ��ي ال�ل�اذق� �ي ��ة وم �ح �ي �ط �ه��ا ع �ل��ى ن �ط��اق
واس � ��ع .الح �ق��ًا ،ج ��رى ال� �ت ��داول ب��رواي��ة
«أكثر دقة» تفيد بأن صاروخًا من فوق
البحر أصاب ثكنة للدفاع الجوي على
مقربة من بلدة صنوبر جبلة الواقعة
بني مدينتي الالذقية وجبلة.
ع � �ل ��ى امل � �س � �ت� ��وى ال � ��رس� � �م � ��ي ،ال �ص �م��ت
امل � �ع � �ت� ��اد .م� ��ن ت � �ح� � ّ�دث م� ��ن ال��رس �م �ي�ي�ن
السوريني إم��ا ق��ال إن ما ج��رى «ح��ادث
عرضي» ،أو ّ
صرح بأن االنفجار يدخل
في «خانة السري» .في جميع األحوال،
ك ��ان ��ت ال � ��رواي � ��ات ت �ت �ق��اط��ع ع �ن ��د ك ��ون
ه��دف ال�غ��ارة ه��و ثكنة ل�ل��دف��اع الجوي

ال � �س� ��وري ،م �ت��اخ �م��ة ل �ب �ل��دة ال �ص �ن��وب��ر
جنوبي الالذقية.
وهذه القاعدة تضم بطاريات صواريخ
أرض جو من نوع  S125التي تسميها
ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة س� ��ام  .3وامل �ع �ل��وم��ات
ع��ن ه��ذه ال�ث�ك�ن��ة م�ت��واف��رة ع�ل��ى امل��واق��ع
اإللكترونية التي تقدم خدمات عرض
ص��ور األق�م��ار الصناعية .وه��ذا النوع
م � ��ن ال � �ص � ��واري � ��خ م � ��ن ص� �ن ��ع االت � �ح� ��اد
السوفياتي في عام  ،1961ويبلغ مداه
نحو  35كلم.
وكان ُي ّ
عد من الصواريخ االستراتيجية
ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ف� ��ي س �ب �ي �ع �ي �ن �ي��ات ال� �ق ��رن
امل � � ��اض � � ��ي ،ف � �ي � �م� ��ا أخ � ��رج� � �ت � ��ه روس � �ي� ��ا
االت� �ح ��ادي ��ة م ��ن ال �خ ��دم ��ة ال �ف �ع �ل �ي��ة ف��ي
جيشها في أول التسعينيات ،ولم تعد
تستخدمه سوى كهدف طائر للتدريب.
لكن ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال�ص��واري��خ ال ي��زال
ف��ي الخدمة الفعلية ف��ي ع��دد كبير من
دول ال �ع��ال��م ،ب�ي�ن�ه��ا س��وري��ا ،إال أن��ه ال
ُي �ع� ّ�د م��ن «ال �ص��واري��خ االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة»
إذا ق�ي��س ب�ص��واري��خ م��ن ن��وع أس 200
التي تملكها س��وري��ا ،أو ص��واري��خ أس
 300ال�ت��ي ج��رى ال�ح��دي��ث ع��ن م�ب��اش��رة
روس � �ي ��ا ب �ن �ق��ل م �ن �ظ��وم��ات م �ن �ه��ا إل��ى
األراضي السورية.
ل �ك��ن ال� �ص ��واري ��خ امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ث�ك�ن��ة
ُ
ص �ن��وب��ر ج �ب �ل��ة ت� �ع � ّ�د ف ��ي ال �ح �س��اب��ات
العسكرية اللبنانية ك��اس��رة ل�ل�ت��وازن.
ف�ن�ظ��ري��ًا ،ي�م�ك�ن��ه إس �ق��اط ط��ائ��رات ف��وق
املنطقة الشمالية لفلسطني املحتلة.
خ�لاص��ة ال �ق��ول إن ص��واري��خ «ص�ن��وب��ر
جبلة» بال قيمة جدية سوريًا ،وكاسرة

ل �ل �ت��وازن ل �ب �ن��ان �ي��ًا .وف ��ي ح ��ال ص � ّ�ح ما
أع �ل �ن��ه اإلع�ل��ام اإلس��رائ �ي �ل��ي وامل �ص��ادر
ُ
األميركية ،تصبح مفهومة «حافزية»
إسرائيل لقصف هذا املوقع.
ف��ي دم �ش��ق ،وب �ع��د أك �ث��ر م��ن  24س��اع��ة
ع �ل��ى وق � ��وع االن� �ف� �ج ��ار ،ص � � ّ�رح م �ص��در
ً
رس �م��ي ق ��ائ�ل�ا إن ص ��اروخ ��ًا س �ق��ط ف��ي
ثكنة ق��رب جبلة الساحلية« ،م��ن دون
ّ
ُ
أن ي�خ��ل��ف أض ��رارًا ت��ذك��ر» .وأض ��اف أن

صواريخ
«صنوبر جبلة» بال قيمة
جدية سوريًا ،لكن كاسرة
للتوازن لبنانيًا
ً
مصدر الصاروخ «ال يزال مجهوال»!
التعامل الرسمي ال�س��وري م��ع الحدث
أدى إل ��ى س �خ��ط ش �ع �ب��ي ،وخ��اص��ة في
ص �ف��وف م��ؤي��دي ال �ن �ظ��ام ال��ذي��ن ط��ال��ب
ب �ع �ض �ه��م ب �م��ن ي �خ �ب��ره ع ��ن ح �ق �ي �ق��ة م��ا
جرى .أحد السكان املقيمني بالقرب من
ّ
قاعدة الدفاع الجوي املستهدفة أكد أن
ّ
حالة الهلع التي أصابته وعائلته جراء
االنفجار الحاصل جعلته يبحث وراء
الخبر ملعرفة خلفيته ،ليكتشف الحقًا،

بيان �صحفي
�سادر عن جمموعة �أفريد� (�سركتي �سوكلني �ش.م.ل و�سوكوم �إنرتنا�سيونال � -سوكومي �ش.م.ل)
تتعر�ش جمموعة اأفريدا (�سركتي �سوكلني �ش.م.ل و�سوكوم فـي نطاق مناطق هذه العقود ،و�سواها من املناطق ،وبالتايل اإطالق
اإنرتنا�سيونال � -سوكومي �ش.م.ل) بني احلني والآخر اىل حمالت املناق�سات الالزمة لتنفيذ هذه اخلطة.
مغر�سة تنطلق من مغالطات ووقائع مزيفة بهدف ت�سويه �سمعة
 -4اإن الإ�ست�ساري العاملي �سركة D.G. Jones & Partners
املجموعة والت�سكيك ب�سدقية اأعمالها.
 MEهو املكلف من الإدارة بوزن ومراقبة اأعمال اجلمع والكن�ش وكل
اإن املجموعة عاهدت نف�سها على اأن ت�ستمر فـي خدمة املواطنني �ساحنة وت�سجيل وتوثيق حمولتها ،واإر�سال التقارير والك�سوفات اىل كل
باأق�سى درجات املهنية ،وعلى الإن�سراف اىل تاأدية مهامها من جمل�ش الإمناء والإعمار ووزارة البيئة .كما تتم مراقبة اأعمال
بعيد ًا عن التجاذبات ال�سيا�سية ،وعدم الوقوف عند اخللفيات املعــاجلة والطمــر ال�سحــي من قبــل الإ�ست�ساري  Lacecoالــذي
التي قد ل تخفى على الكثريين .ال اأنها جتد انه �سار من املفيد ي�ســرف اأي�س ًا علــى الكميــات وعلــى جـ ــودة الأع ـمــال .مــع الإ�س ـ ــارة،
اأن ل يرتك الراأي العام عر�سة لهذه املغالطات التي قد يوؤدي وخـالفــا ملــا ذكـ ــر ،الــى اأن الإ�ستــ�ســاري  Lacecoل يـمــت باأيــة
الإ�ستمرار ببثها دون اأي تو�سيح اأو ت�سويب اىل ترك بع�ش �ســلة ملجمــوعــة اأفريدا.
الت�ساوؤل اأو ال�سك فـي الأذهان.
 -5تقوم ال�سركة العاملية Price Water House Coopers
بتدقيــق كامــل وعلــى مــدار العــام بكــل فاتــورة مــن امل�ستح ـقــات
وعليه ،يهم جمموعة اأفريدا تو�سيح ما يلي:
وذل ــك قب ــل اأن يت ــم اإتخــاذ القــرار باإعــطائ ـه ــا جمــراها
 -1اإن عقود �سركتي �سوكلني �ش.م.ل .و�سوكوم اإنرتنا�سيونال  -مت ـه ـيــد ًا لت�سديدها.
�سوكومي �ش.م.ل قد متت بنا ًء على مناق�سات عاملية قدّمت ال�سركتان
ن�ست دفاتر ال�سروط ومالحقها على اأن تقوم الإدارة بتاأمني
خاللها اأف�سل ال�سروط الفنية واخلدماتية واأرخ�ش الأ�سعار املتداولة ّ -6
عامليا ملجموع اخلدمات املتكاملة التي ت�ستلزمها خمتلف عمليات املواقع للمقاول الذي تر�سو عليه املناق�سة (�سوا ًء اأكانت �سوكلني اأم
قطاع النظاف ًة .وقد اأكد جمل�ش �سورى الدولة بقراره رقم � 2000/74سوكومي اأم غريهما) خلدمة هذا املرفق العام على اأن يقوم امللتزم
بتجهيزها وا�ستخدامها على نفقته اخلا�سة .علم ًا باأن املجموعة قد
  2001تاريخ � 2001/01/2سحة واأحقية هذه العقود.قامت باإن�ساء وجتهيز مواقع اإ�سافية على اأرا�سيها خلدمة جميع
 -2اإن متديد عقود �سركتي �سوكلني �ش.م.ل .و�سوكوم اإنرتنا�سيونال اأعمال النظافة.
 �سوكومي �ش.م.ل مل يح�سل  -ومنذ العام  2008وحتى تاريخه بنا ًء على طلب اأو �سعي من جمموعة اأفريدا .بل اأن التمديد كان  -7بالن�سبــة لل�ساحنات والآليــات ،فق ــد �سلمــت الإدارة املق ــاوليتم بقرارات من جمل�ش الوزراء .وهذه القرارات كانت دائم ًا ذات عنــد بدء امل�ســروع �ساحنات قدمية وم�ستعم ــلة مل تخدم �سوى
مفعول موؤقت حتتفظ فيها الإدارة بحقها فـي اإنهاء هذه العقود فرتة ق�سي ــرة جد ًا .وقــد قام املقاول باإعادتها الــى الإدارة
عام  ،1995ومن تاريخه حتى الآن يقوم املقاول بتوريد وجتهيز
�ساعة ت�ساء وبدون اأي تعوي�ش.
ال�ساحنات والآليات على نفقته اخلا�سة.
 -3اإن اإ�سطرار جمل�ش الوزراء للجوؤ اىل متديد العقود يرتافق
و�سعيه والوزارات املعنية من اأجل تقرير خطة لإدارة قطاع النظافة  -8بالن�سبة ملا ي�ساع دائم ًا عن اأن اأ�ســعار املجموعة هي الأغ ـلــى

فـي العــالــم ،ن�سري فقط اىل اأن مقام جمل�ش الوزراء ،ولإزالة هذا
اللغط ،قام بتكليف جلنة وزارية ملقارنة هذه الأ�سعار .وقد تبني اأن
اأ�سعار خدمات �سركتي �سوكلــني و�سوكومي هي من اأف�سـل الأ�سعــار
الرائ ـجــة فـي لبن ــان ،فعلــى �سبيــل املثــال فاإن اأ�سعارنا للطــن تب ـلــغ
 /40/د.اأ .بالن�سبة للمعاجلة ،فـي حــني اأن ال�سعــر املحلــي الآخــر
يبــلغ  /80/د.اأ .اأما الع ـمــليــات الأخــرى التــي تقــوم بهــا املجموعـ ــة
حمليـ ـ ًا دون �ســواها مــن امللتزمــني ،ف ـ ـاإن الأ�سع ــار العــامل ـيــة لهــا
هـ ــي اأعلـى بكـثي ــر مم ــا تتقا�ســاه �سرك ــات املجمـوع ــة .وجميــع
ه ــذه الأ�سعــار موث ـق ــة لــدى جملـ�ش الإمناء والإعمار.
 -9بالن�سبة ملا قد يح�سم على البلديات امل�ستفيدة من خدمات
املجموعة من م�ستحقاتها من ال�سندوق البلدي امل�ستقل ،وذلك
تنفيذ ًا ملا ورد فـي قانون املوازنة العامة ،فاإن املجموعة لي�ست
هي الطرف امل�سوؤول الذي يق ّرر م�سدر وطريقة دفع امل�ستحقات
التي قد ترتتب على اأية بلدية .وبالتايل ل عالقة للمجموعة بهذا
القرار ،ل من قريب ول من بعيد ،والذي يعود اأمر البت به اىل
جمل�ش الوزراء.
 -10اإن الت�ســاوؤل عن م�ســدر قــوة املجموعــة وا�ستمــرارهــا
ف ـاإن مــرده يعود اىل حرفية اأعمــالها وجــودة خدماتها فـي لبنان
بوا�سطة جهــازهــا الب�ســري املتخ�س�ش واملـكون من مهند�ســني
واأخ�سائــيني وفن ـيــني واإداريــني وعمــال ،وقــد ت�س ـنـى للمجموعــة
بفع ــل هــذه احلــرفيــة واجلهــاز املتخ�س�ش لديها من التو�سع
باإجتاه معظم مناطق ال�سرق الأو�سط واأوروبــا.
 -11وفـي مطلق الأحوال ،ومن اأجل و�سع الأمور فـي ن�سابها
ال�سحيح ،فاإن جمموعة اأفريدا �ستقوم لحق ًا وبكل �سفافية،
بتنظيم برامج تبني فيها الأعمال التي تقوم بها ف ــي هذا املرفق
العام واحليوي وذلك لك ــي يت�سنــى جلمــيع املواطنــني التعــرف
علــى حجــم هــذه اخلدمــات ال�سخمة واملعقدة التي تواكب
عمليات النظافة واملعاجلة والطمر ال�سحي.

